
Nl до
cecl1

Т рад" VIII скликання
Ngl-o//xy//rf- Р

прогрАмА
пенсацii пiльгових перевезень окремих категорiЙ

Вишневоi Micbкoi ради Бучанського району
,iBcbKoI областi на автомобiльному транспортi в

Micb примiських автобусних маршрутах загального
кор вання та залiзничним транспортом примiського

сполучення на 2021-2022 роки



комп(
мiсы
тра

кори

прогрАмА
сацii пiльгових перевезень окремих категорiй громадян ВишневоТ
li ради Бучанського району Киiвськоi областi на автомобiльному
спортi в мiських, примiських автобусних маршрутах загального
ryвання та залiзнпчним транспортом примiського сполучення на

2021-2022 роки

1. Паспорт Програми

1 [нiцiатор розроблення
Програми

Вишнева MicbKa рада

2 Розробник Програми Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi
ради

J В iдповiдал ьний виконавець
Програми

Виконавчий KoMiTeT ВишневоТ MicbKoi
ради

4 Головний розпорядник
5юджетних коштiв

Виконавчий KoMiTeT ВишневоТ MicbKoT

ради
5 Учасники Програми Виконавчий KoMiTeT Вишневоi MicbKoi

ради, державнi, приватнi та комунальнi
пiдприсмства MicTa

6 Гермiн реалiзацiТ Програми Z02I- 2022 роки

7 3агальниii обсяг фiнансових
эесурсiв, необхiдних для
эеалiзацii rIрограми
Fсього, у тому числi:

в межах фiнансових можJIивостей

.1 кошти мiського бюджеry 3 млн. грн

.2 кошти 1нших джерел, не
заборонених законодавством
УкраiЪи
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2. изначення проблеми, на розв'язання якоi спрямована Програма

|ограма розроблена вiдповiдно до статеЙ 26, З4 Закону Украiни <Про
)амоврядування в УкраiЪi>>, Закону УкраiЪи uПро статус BeTepaHiB вiЙни,
ik соцiального захисту), Закону УкраiЪи <Про статус BeTepaHiB

Оi СлУжби, BeTepaHiB органiв внутрiшнiх справ, BeTepaHiB Нацiональноi
деяких iнших осiб та ik соцiальниЙ захист)), Закону Украiни uПро

ИЙ i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв ik ciMeй>>, Закону
пПро охорону дитинства)), Закону УкраiЪи uПро основи соцiальноI

ocTi осiб з iнвалiднiстю в УкраiЪЬ>, Закону УкраiЪи uПро статус i
ий захист громадян, якi постраждЕLли внаслiдок Чорнобильсъкоi
ф"rr, Закону Украiни <Про реабiлiтацiю жертв репресiй комунiстичного
)ного режиму 1917-1991 poKiB>.
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з 2016 року видатки у виглядi субвенцiТ з державного бюджету
бюджетам на вiдшкодуваннrl пiльгового проiЪду окремих категорiй
не передбачаються. Ситуацiя, що скJI€шIася, потребуе термiнового

вреry ня, оскiльки мешканцi MicTa Вишневе та села Крюкiвщина фактично
позбавл н1 права на пiльговиЙ проiЪд через вiдсутнiсть фiнансового ресурсу, а
перевi державноi, комуна-гtьноi форпл власностi та органiзацii-надавачi
посJryг фiнансовi втрати через вiдсутнiсть фiнансування.

Програма спрямована на фiнансування пiльгового проiЪду окремим
кате громадян MicTa Вишневе та села Крюкiвщина вiдповiдно до чинного

3. Мета Програми

Програми € соцiальний захист окремих пiльгових категорiй
цшяхом вiдшкодування компенсацiйних виплат перевiзникам

та комунальноi форIvt власностi, якi здiйснюють пiльговi перевезенIuI
категорiй громадян автомобiльним транспортом на мiських, примiських
их маршрутах загuLпьного користування та залiзничним транспортом

примiс го споJI)чення.

нтування шляхiв i засобiв розв'язання проблеми, обсягiв та джерел
фiнансування

вирiшення даноТ проблеми, керуючись законодавством УкраiЪи,
розробл заходи, спрямованi на фiнансування пiльг на оплату компенсацii за

проiзд окремих категорiй |ромадян MicTa Вишневе та села
Крюкi на автоlчtобiльному транспортi в мiських, примiсъких автобусних

заг€Lлъного користування та за-пiзничним транспортом примiського
Спол)пI

Фi )ування Лрограми здiЙснюеться за рахунок коштiв бюджету мiськоi
ради та
УкраiЪи

iНШих Джерел фiнансування, не заборонених чинним законодавством
При цьому, обсяг коштiв визначаеться пiд ча формування бюджету

Виш мiськоi ради на вiдповiднi роки з урахуванням його фiнансових
можл та може змiнюватися в процесi виконанtul бюджету та при BHeceHHi
змiн до

5.Строки та етапи виконання Програми

Про розрахована на 202|-2022 роки.
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б. Перелiк завдань Програми та результативнi показники

вне завдання, на виконанIUI якого необхiдно спрямувати зусилJUI

ня пiльг дасть змогу використати пiльговим категорiям громадян свос
вiдно до чинного законодавства УкраiЪи.

7. Напрями дiяльностi та заходи Програми

iзацiя Програми здiйснюсться з дати прийняття даноТ Програми
202| - 2022 poKiB:

ВеДення компенсацiйних виIIлат за перевезення окремих пiльгових
цромадян MicTa Вишневе та села Крюкiвщина буде здiйснюв атися
до Порядку компенсацii

форм ocTi витрат на пiльгове
громадя
мiських,

п

7.I.
категор

за_гtiзни

Ради.

7.2.
з€Lлlз

перевезе
Викона

коштiв
чинним

потреби

Вишневоi мiськоi ради Бl^rанського району Киiвськоi областi в
примiськи,х автобусних маршрутах загального користування та

транспортом примiського сполу{ення за рахунок бюджеry мiськоi

HH;I компенсацiйних виплат за проiЪд окремих категорiй |ромадян
транспортом примiського сполrIення буд. здiйснювалиая

до постанови Кабiнету MiHicTpiB вiд |6.12.2009 р. N 1З59 <Про
ня Порядку розрахунку обсягiв компеноацiйних виплат за пiльговi

залiзничним транспортом окремих категорiй громадян)).
KoMiTeT ВишневоI MicbKoT ради здiй нюе розрахунки з

джету MicbKoT ради та iнших джерел фiнансування, не заборонених
нодавством УкраiЪи, в межах призначень на вiдповiдний piK.

перевiзникам державноТ та комунальноi
перевезеннrI окремих пiльгових категорiй

ради вносить пропозицii щодо

постач ьниками послуг на пiдставi поданих ними щомiсячних розрахункiв
щодо , наданих особам, якi мають право на вiдповiднi пiльги) за рахунок

8. Коорлинацiя та контроль за ходом виконання Програми

iзацiйна робота щодо виконаннrI визначених Програмою заходiв та
контрол За ХОДОМ ix виконаннrI покJIадаеться на ВиконавчиЙ KoMiTeT Вишневоi
MlcbKol

й розпорядник коштiв щомiсячно анаrriзуе стан виконання
змiн до Hei з метою бiльшПрограм та при необхiдностi iнiцiюе внесення

ефект використаннrI бюджетних коштiв.

Мiськи

энавчий кrэпцiтет ВишневотJ. /коштах на наступниИ plK. ,./

I.В.Щiков


